Verandering in-zicht.
24 - 26 september 2012, Amersfoort
Veranderproject Training
deze leergang bieden we je theorie van het veranderen en laten je het veranderen zelf ervaren!! Op 24 - 26 september geven
we een try-out met als onderdelen:
1.
2.

Verandermanagement aspecten van veranderprojecten: Leiderschap, eigenaarschap, veranderstrategie,
veranderscope, veranderprocessen en communicatie bij verandering (24 en 25 sept.)
Project Management aspecten van veranderprojecten: Agile projectmanagement van veranderprojecten (26 sept.)

De twee delen geven onderbouwing voor het organiseren van veranderingen en praktische oefeningen waarin je direct aan de
slag gaat. Je neemt een veranderplan voor je eigen situatie mee naar huis. De delen zijn ook afzonderlijk te boeken.
In deel 1 staat leiderschap bij veranderingen centraal. Belangrijke aspecten komen aan bod met goede voorbeelden.
Bovendien is er een oefening waarin je jouw eigen manier van leidinggeven en het succes daarvan beter zult leren kennen.
In deel 2 leer je waarom een Agile aanpak past in een verandertraject en ga je oefenen hoe dit in de praktijk werkt.
Wij vinden deel 1 € 1095,- waard per persoon en deel 2 € 595,-. Beide delen samen € 1495,- (bedragen ex BTW). Je krijgt
15% korting als je boekt voor 1 augustus. In ieder geval betaal je naar waarde: jij beslist welk bedrag je op de factuur zet.

veranderproject.nl

Veranderproject.nl ontwikkelt een leergang verandermanagement voor projectmatig veranderen in de IT. In elke training van

De training is inclusief hand-outs, maaltijden en een diner. Het diner is alleen op 24 september.
Annuleren kan kosteloos tot 10 werkdagen voor aanvang, daarna hanteren we kosten conform bovenstaande.
Bij onvoldoende deelnemers kan de training door veranderproject.nl geannuleerd worden.
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1. Verandermanagement aspecten van veranderprojecten

2. Agile projectmanagement van veranderprojecten

Veranderprojecten zijn veel op het gedrag van de medewerkers

Doordat veranderprojecten lastig zijn (het einddoel is moeilijk

gericht en veel minder op een tastbare uitkomst. De aspecten

scherp te definiëren en de aanpak valt niet helemaal vooraf uit te

die een rol spelen zijn onder meer eigenaarschap, leiderschap

denken), is een Agile aanpak voor het projectmanagement zeer

en manieren om het eigenaarschap van de verandering over te

geschikt.

dragen. De scope van de verandering bepaalt welke uitkomsten
nodig zijn (organisatie, proces, betekenis etc.) en dit bepaalt

In deze module leggen we uit wat Agile is en hoe dat vertaald

weer de aanpak. Veranderprocessen worden besproken en

kan worden naar veranderprojecten.

uitgeprobeerd. Bovendien neem je jouw persoonlijke
leiderschapsstijl onder de loep.

Tijdens de praktijkgedeeltes ga je zelf aan de slag
•

Je voert een release planning uit waarin je de scope van jouw
project bepaalt en een overall planning maakt;

Na de behandeling van de theorie over deze aspecten ga je in
de training het veranderplan opstellen voor jouw specifieke

•

Je maakt de detailplanning van een verandersprint;

situatie.

•

Je beleeft de dagelijkse praktijk van de uitvoering van een
sprint.

VERANDERPROJECT is een initiatief van André Heijstek, Ben Linders, Nico Bakker en Michel Verweij
André Heijstek is zo’n 20 jaar actief binnen de ICT. Gestart als programmeur, verbreed naar ontwerp,
projectmanagement, lijnmanagement en kwaliteits- en procesmanagement. André heeft veel
veranderprojecten begeleid in grote en kleine organisaties in Nederland en daarbuiten.
Op dit moment ligt zijn voornaamste interesse bij de invoering van de Agile werkwijze binnen
softwareontwikkelingsorganisaties.
Ben Linders heeft een uitgebreide internationale ervaring, met specialisaties in Agile, Lean, kwaliteits- en
procesverbetering, en organisatie-ontwikkeling.
Samenwerker, gedreven, ondersteunend en pragmatisch, resulterend in een hogere performance van
de IT-organisatie, tevreden professionals, en een betere bijdrage van de IT aan de bedrijfsresultaten.

Michel Verweij is een ervaren project- en veranderingsmanager. Gestart als tester en doorgegroeid naar
test-, project-, proces-, kwaliteits- en verandermanagement functies. In grote organisaties heeft Michel
verschillende testmanagement-, projectmanagement- en CMMI-verbeterprojecten geleid.
De kennis opgedaan in een MBA over veranderprojecten zet Michel graag om in concrete cursussen en
aanpakken om gezamenlijk met de organisatie verbeteringen door te voeren.
Nico Bakker is ‘inzichtgever’. Hij geeft zijn opdrachtgever inzicht in veranderen, hoe dat werkt en
waarom er soms weerstand is. Hij begeleidt medewerkers in hun verandering. De
verantwoordelijkheden zoals deze in Agile teams vorm krijgen spreken hem bijzonder aan.

Nico heeft ruime ervaring in de IT en in coaching. Hij is geschoold in zowel in IT als in veranderkunde.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Aanmelden: e-mail naar: aanmelden@veranderproject.nl
Locatie: Het coachhuis, Kerkweg 7, 3832 RH Leusden
Meer informatie: www.veranderproject.nl | tel. 06 4936 2301 (Michel Verweij)

Wat neem je mee naar huis?
• Inzicht in aspecten van een verandering, zoals leiderschap, strategie, en eigenaarschap
• Bijzondere ervaring van je eigen leiderschapsstijl binnen veranderprojecten
• Concreet veranderplan dat aansluit op je eigen situatie
• Praktijkvoorbeelden van de trainers en andere deelnemers

